REGULAMIN WYPOŻYCZENIA
ZESTAWU MOBILNEGO DO DIGITALIZACJI
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§1
PRZEDMIOT WYPOŻYCZENIA
Udostępnianie zestawu mobilnego do digitalizacji odbywa się według zasad
określonych niniejszym Regulaminem.
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika korzystającego z zestawu
mobilnego do digitalizacji, na który składa się: skaner Plustek OpticBook A300,
komputer MSI PE72 RD (laptop wraz z dodatkowym wyposażeniem) oraz dysk
zewnętrzny Seagate 4 TB Expansion USB 3.0.
Wartość inwentarzowa zestawu mobilnego do digitalizacji (nr inw. WBP - 3/17/T)
wynosi 11925,34 zł. Koszt jednostkowy poszczególnych elementów zestawu to: skaner
– 5997,34 zł; komputer – 5409 zł ; dysk zewnętrzny – 519 zł.
Zestaw mobilny został zakupiony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie
w grudniu 2017 r. ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zestaw posiada pełne oprogramowanie pozwalające wykonywać prace związane z
procesem digitalizacji zbiorów (system Windows 10, program Adobe Fine Reader 14).
Przedmiotem wypożyczenia nie mogą być poszczególne elementy zestawu mobilnego.
Zestaw mobilny do digitalizacji jest objęty ubezpieczeniem.
§2
PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA
Użytkownikiem korzystającym z zestawu mobilnego do digitalizacji może być
biblioteka publiczna z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Użyczenie zestawu mobilnego do digitalizacji Użytkownikom określonym w pkt. 1 § 2
odbywa się nieodpłatnie.
Mobilny zestaw komputerowy powinien być wykorzystywany wyłącznie w celu
digitalizacji lub reprografii zbiorów bibliotecznych albo zasobów przekazanych
Użytkownikowi w celu cyfryzacji.
Dokumentem potwierdzającym użyczenie sprzętu jest Protokół wypożyczenia zestawu
mobilnego do digitalizacji, podpisany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w
Olsztynie oraz Użytkownika, przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z
wykorzystaniem wypożyczonego zestawu mobilnego do digitalizacji, według
wskazówek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (załącznik nr 3)

§3
CZAS WYPOŻYCZENIA
1. Mobilny zestaw do digitalizacji jest wypożyczany na okres 31 dni od dnia podpisania
Protokołu wypożyczenia.
2. Użytkownik ma prawo przedłużyć okres wypożyczenia zestawu mobilnego, jeśli nie ma
zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.
3. Potrzebę przedłużenia Użytkownik powinien zgłosić (osobiście, telefonicznie lub
mailowo) najpóźniej 7 dni przed upływem terminu określonego w Protokole
wypożyczenia.
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§4
TRANSPORT
Koszt transportu mobilnego zestawu do digitalizacji rozkłada się równomiernie
pomiędzy użyczającego i wypożyczającego.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie dostarczy zestaw mobilny do siedziby
Użytkownika w określonym terminie. Zapewni przy tym instalację sprzętu oraz
instruktaż dotyczący zasad korzystania ze sprzętu.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oferuje ponadto Użytkownikowi
szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania do digitalizacji (w ramach
współtworzenia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej lub tworzenia
niezależnego repozytorium cyfrowego).
Koszt transportu zestawu mobilnego do WBP w Olsztynie pokrywa Użytkownik.
§5
POSZANOWANIE SPRZĘTU
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie udostępnia Użytkownikowi sprzęt w
pełni sprawny.
Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wypożyczonego zestawu mobilnego do
digitalizacji i zwrotu w niezmienionym stanie.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń lub problemów z użytkowaniem
sprzętu Użytkownik powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie do WBP w Olsztynie.
Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania zestawu mobilnego odpowiada
Użytkownik.
W przypadku wystąpienia ewentualnych zniszczeń Użytkownik zobowiązany jest do
pokrycia równowartości uszkodzonego sprzętu.
Zasady użytkowania sprzętu reguluje załączona do Protokołu wypożyczenia instrukcja
obsługi zestawu mobilnego (załącznik nr 1).

